
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
เรื่อง มาตรการ กลไก ในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

ของเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
************************** 

ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546  
มาตรา 8 วรรค 1 (3) (4) ได้ก าหนดให้การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนราชการจะต้อง
ด าเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการจากภาครัฐ และจะต้องมีแนวทางในการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชน และรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับนโยบายในการป้องกันการปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเป็นวาระแห่งชาติ โดยได้ด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อ
วัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีมีกรอบการประเมินในเกณฑ์การประเมิน
ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลมะรือโบตก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ประกอบประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของนายกเทศบาลต าบล
มะรือโบตก ท่ีจะปฏิบัติราชการโดยให้ความส าคัญและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ และสามารถเข้าถึงข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในทุกขั้นตอนตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ จึงก าหนดมาตรการ กลไก ในการให้
ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลมะรือโบตก โดยมี
รายละเอียด ดังนี้  

1. ความหมายของการมีส่วนร่วม  
การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการท่ีประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ี 

เกี่ยวข้องมีโอกาสเข้าร่วมในกระบวนการหรือขั้นตอนต่างๆ ของการบริหารต้ังแต่การรับรู้ข้อมูล การปฏิบัติงาน 
การร่วมแสดงทัศนะความคิด การร่วมเสนอปัญหาและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น การร่วมคิดแนว
ทางการแก้ไขปัญหา การร่วมในกระบวนการตัดสินใจ การร่วมในการด าเนินการ และการมีส่วนร่วมติดตาม
ประเมินผลรวมทั้งการร่วมรับผลประโยชน์จากการพัฒนา  

2. ระดับการมีส่วนร่วม  
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของเทศบาล 

ต าบลมะรือโบตกใน 5 ระดับการมีส่วนร่วม ดังนี ้ 
ระดับที่ 1 การมีส่วนร่วมในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 

เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน เป็นระดับการมีส่วนร่วมท่ีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมน้อยท่ีสุดแต่ถือว่า
เป็นขั้นพื้นฐานของการมีส่วนร่วม โดยหน่วยงานมีหน้าท่ีนาเสนอข้อมูลท่ีเป็นจริง ถูกต้อง ทันสมัย และเข้าถึง
ได้ ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงานโดยรูปแบบ
การมีส่วนร่วมในระดับนี้อยู่ในลักษณะการให้ข้อมูลทางเดียวจากรัฐสู่ประชาชน  

ระดับที่ 2 การมีส่วนร่วมในระดับการปรึกษาหารือ เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ 
ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการ/การปฏิบัติงาน 



ของหน่วยงานอย่างอิสระและเป็นระบบ โดยหน่วยงานจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ท้ังเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และน าข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น และประเด็นท่ีประชาชนเป็นห่วงไปเป็น
แนวทางในการปรับปรุงนโยบาย หรือพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานในหน่วยงาน และประกอบการตัดสินใจ  

ระดับที่ 3 การมีส่วนร่วมในระดับให้เข้ามามีบทบาท เป็นลักษณะท่ีประชาชนเข้ามามีส่วน 
ร่วมหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการวางแผนและตัดสินใจ ซึ่งมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและข้อมูลระหว่างรัฐ
กับประชาชนอย่างจริงจัง และมีจุดมุ่งหมายอย่างชัดเจน โดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย
การวางแผนงานโครงการ และวิธีการปฏิบัติ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐมีหน้าท่ีจัดระบบอ านวยความสะดวกและ
ยอมรับการเสนอแนะ และมีการตัดสินใจร่วมกับภาคประชาชน การมีส่วนร่วมระดับนี้อาจจะด าเนินการใน
รูปแบบกรรมการท่ีมีตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วม  

ระดับที่ 4 การมีส่วนร่วมในการสร้างความร่วมมือ เป็นการให้ความส าคัญกับบทบาทของ 
ประชาชนในระดับสูง โดยมีเป้าหมายส าคัญอยู่ท่ีการมีส่วนร่วมกับประชาชนในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ
ต้ังแต่การระบุปัญหา พัฒนาทางเลือก และแนวทางแก้ไข รวมท้ังการเป็นภาคีในการด าเนินกิจกรรมของ
หน่วยงาน การมีส่วนร่วมในระดับนี้ คือการท่ีภาครัฐสัญญากับประชาชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ด าเนินงานร่วมกัน และน าแนวคิดใหม่ๆ หรือข้อเสนอแนะของประชาชนมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ตัดสินใจให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้  

ระดับที่ 5 การมีส่วนร่วมในระดับเสริมอ านาจประชาชน เป็นระดับการมีส่วนร่วมที่ 
ประชาชนมีบทบาทในระดับสูงสุด โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีบทบาทในการเป็นผู้ตัดสินใจ ซึ่งผลการ
ตัดสินใจมีผลผูกพันให้หน่วยงานภาครัฐจะต้องด าเนินการตามการตัดสินใจของประชาชน การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในระดับสูงสุดนี้ เน้นให้ประชาชนมีบทบาทในการบริหารจัดการโดยเป็นผู้ด าเนินภารกิจ และ
หน่วยงานมีหน้าท่ีในการส่งเสริมสนับสนุนเท่านั้น ประโยชน์ของการตัดสินใจในขั้นนี้ คือ การสร้างการเรียนรู้ 
ความเข้าใจ และความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน  

3. มาตรการ/กลไก/แนวทางในการเสริมสร้างการเข้ามามีส่วนร่วม  
3.1 .ให้ส่วนราชการท่ีมีภารกิจในการให้บริการ การอนุมัติ อนุญาต หรือด าเนิน 

กิจกรรมร่วมกันกับประชาชนและองค์กรภาคีต่างๆ จัดให้มีช่องทางและกิจกรรมให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจให้ชัดเจน  

3.2 ให้จัดท าและเผยแพร่วิธีการ หรือขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียท้ังในหน่วยงานและส่ือสาธารณะของหน่วยงานอย่างเปิดเผย  

3.3 ก าหนดให้มีระบบด าเนินงานสร้างการมีส่วนร่วม หรือรับฟังความคิดเห็นของ 
ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภารกิจ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ก่อนวางแผนด าเนินงาน ระหว่าง
ด าเนินงาน และหลังด าเนินงาน  

3.4 ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายภายนอก โดยเฉพาะ 
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และรณรงค์สร้างความรู้
ความเข้าใจในภารกิจหน้าท่ี วิธีการด าเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งเน้นการปลอดการทุจริตเพื่อให้เกิดพลัง
เข้มแข็งช่วยป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

3.5 ให้ปลัดเทศบาลต าบลมะรือโบตก ท าหน้าท่ีกากับ ดูแล และประเมินผลการมี 
ส่วนร่วมของประชาชนมีส่วนได้ส่วนเสีย และรายงานผลการด าเนินงานต่อนายกเทศบาลต าบลมะรือโบตก ทุก 
3 เดือน (รายไตรมาส)  



ประกาศฉบับนี้ ก าหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารราชการของเทศบาลต าบลมะรือโบตกตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สาหรับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมี
ระเบียบ กฎหมาย หรือแนวทางปฏิบัติใดๆ ไว้เป็นการเฉพาะให้ดาเนินการให้เป็นไปตามท่ีระเบียบหรือ
กฎหมายนั้นก าหนด  

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน  

ประกาศ ณ วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

 
  

(นายอาห์มัด    สาเมาะ) 
นายกเทศบาลต าบลมะรือโบตก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ประกาศเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
เร่ือง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเก่ียวข้องกับ 

ผู้เสนองานในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

..................................................................... 
ตามท่ีได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการควบคุมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและปรับปรุงคู่มือ 

การพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมด้านการบริหารผลประโยชน์ทับซ้อน  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 นั้น  
 

เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานเป็นไปอย่างโปร่งใส อีกท้ังส่งเสริมวินัย คุณธรรม  
จริยธรรมและป้องกันการทุจริตในองค์กร เทศบาลต าบลมะรือโบตก จึงได้ปรับปรุงคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาความรู้และ
เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของพนักงานเทศบาลต าบลมะรือโบตกต่อไป  
 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
  

ประกาศ ณ วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
 
  

   (นายอาห์มัด    สาเมาะ)  
นายกเทศบาลต าบลมะรือโบตก  



มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
และ 

แนวทางการตรวจสอบบุคลากร 
ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลมะรือโบตก 
อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 



มาตรการป้องกันผลประโยชน์และแนวทางการตรวจสอบบุคลากร 
ถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซ้ือจัดจ้าง 

เทศบาลต าบลมะรือโบตก 
************************* 

ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดาเนินการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเพื่อสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร ส่งผลให้องค์กรมีบรรยากาศและวัฒนธรรมในการทางานท่ีดี 
ตลอดจนช่วยสร้างความเช่ือมั่นของประชาชนผู้รับบริการท่ีมีต่อองค์กร  

ดังนั้น เทศบาลต าบลมะรือโบตกจึงด าเนินการจัดทามาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
และแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบล
มะรือโบตก เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องต่อไป  

แนวคิดทฤษฎี  
จากการศึกษาวิจัย เรื่องการแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการบริหารงานพัสดุขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่าการแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อนในงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
ลักษณะและรูปแบบอยู่ 6 ประการ ดังนี้  

1. การรับสินบน  
การรับสินบนเป็นการยอมรับเงินผิดกฎหมายหรือคุณค่าอื่นๆ เพื่อแลกเปล่ียนกับส่ิงท่ีต้องการ 

จากเจ้าหน้าท่ีท่ีได้มีการกระท าตามหน้าท่ีในการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผู้ให้
สินบนมีเจตนาท่ีจะบิดเบือนวัตถุประสงค์การปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี และผู้รับหรือเจ้าหน้าท่ีมีเจตนาท่ีจะ
กระท าตาม เป็นสถานการณ์เมื่อเจ้าหน้าท่ีต้องการผลประโยชน์ส่วนตนซึ่งอาจเป็นผลประโยชน์ทางการเงิน
หรือประโยชน์อื่นๆ โดยต้องกระท าการท่ีขัดต่อกฎหมายหรือเพิกเฉยในการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อให้ได้ซึ่ง
ผลประโยชน์นั้น ซึ่งจะส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์และการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระยะยาว  

2. การใช้อิทธิพลส่วนตัว  
การใช้อิทธิพลส่วนตัวในการแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการบริหารงานพัสดุส่วนใหญ่จะ 

เกิดจากการใช้อิทธิพลทางอ านาจหน้าท่ีของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาแทรกแซงกระบวนการ
ท างานตามระเบียบพัสดุฯ ส่วนใหญ่มีจุดประสงค์เพื่อผลประโยชน์ส่วนตนของผู้บริหารท้องถิ่นและกลุ่ม
การเมืองท่ีสนับสนุนผู้บริหารท้องถิ่น  จากการกระท าดังกล่าวได้สร้างความล าบากใจให้กับเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง เพราะเมื่อใดท่ีหน่วยตรวจสอบมาตรวจสอบพบข้อบกพร่องผู้ท่ีจะต้องรับผิดคือ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานเท่านั้นเอง  

3. การใช้ข้อมูลลับของทางราชการ  
เจ้าหน้าท่ีมีส่วนรู้เห็นในข้อมูลลับของทางราชการ ซึ่งเจ้าหน้าท่ีนั้นได้ใช้ข้อมูลลับเพื่อ 

ประโยชน์ของเจ้าหน้าท่ีไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ทางการเงินหรือประโยชน์อืน่ๆ โดยปกติแล้วผลประโยชน์ขัดแย้ง
จะเกิดขึ้นเมื่อข้อมูล  
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นั้นเป็นความลับท่ีมีความส าคัญอย่างมาก และเจ้าหน้าท่ีผู้นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีจะรักษาความลับนั้น
ไว ้แต่เจ้าหน้าท่ีก็ได้ใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ของเจ้าหน้าท่ีไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ทางการเงินหรือประโยชน์อื่น ๆ  

4. การด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดซ้ือจัดจ้าง  
นักการเมืองท้องถิ่นหรือพนักงานท้องถิ่นที่มีผลประโยชน์เกี่ยวกับหน้าท่ีการงานไม่ว่าจะ 

ทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งมีความขัดแย้งโดยตรงต่องานท่ีรับผิดชอบอยู่  ผลประโยชน์ขัดกันนี้แสดงให้เห็น
ขอบเขตท่ีว่านักการเมืองท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นต้องควบคุมตนเองในผลประโยชน์ท่ีจะได้รับประเด็น
นี้เหมือนกับการใช้อิทธิพลส่วนตัวซึ่งนักการเมืองท้องถิ่นหรือพนักงานท้องถิ่นผู้นั้นจะเป็นผู้ควบคุมผลลัพธ์
นั้นเอง  

5. การรับของขวัญ  
การรับของขวัญ การยอมรับของขวัญ การยอมรับความสะอาดสบายท่ีอาจส่งอิทธิพลต่อ 

ผู้บริหารท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้มีอคติต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ี  อาจมองว่าเป็นเรื่องการรับ
สินบน ซึ่งการให้ของขวัญนี้ท ากันในหลายรูปแบบ ลักษณะการให้ของขวัญนั้นไม่ได้ต้องการท่ีจะให้แต่มีเจตนา
ท่ีจะก่อให้เกิดการ เอนเอียงในการกระท าบางอย่างอันเนื่องจากการให้นั้น  

6. การเกี่ยวพันทางเครือญาติ  
การเกี่ยวพันทางเครือญาติ จากผลการศึกษา สถานการณ์ท่ีบุคคลสาธารณะอาจอยู่ใน 

ต าแหน่งต่างๆ ในท้องถิ่น เช่น ต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ก็จะมีเครือญาติท่ีท าธุรกิจด้าน
ต่างๆ ในท้องถิ่น เช่น วัสดุส านักงาน รับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น เมื่อมีเครือญาติท่ีท าธุรกิจอยู่ก็อาจทาส่ิงท่ี
ต้องการให้แก่ญาติ หากคิดในประเด็นของผลประโยชน์ขัดแย้งกัน อาจจะเรียกได้ว่าเป็นระบบอุปถัมภ์พิเศษท่ีมี
การใช้อิทธิพลส่วนตัว เป็นการเกี่ยวข้องกับการใช้อิทธิพลท่ีจะให้ได้รับการส่งเสริมได้รับรางวัลจากการทา
สัญญาหรือการอื่นใด ซึ่งญาติของตนไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ นั้น  

ปัญหาท่ีส าคัญอีกอย่างหนึ่งท่ีส่งผลต่อการแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการบริหารงาน 
พัสดุ คือ ค่านิยมของสังคมไทยท่ีเริ่มเปล่ียนไป การเห็นแก่ตัว เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์
ส่วนรวมมีมากขึ้น นอกจากนี้รูปแบบและวิธีการในการทุจริตก็นับวันจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จนบางครั้ง
กฎหมายท่ีบังคับใช้อยู่ไม่สามารถเอาผิดกับผู้กระท าผิดได้  

จากแนวคิดทฤษฎีดังกล่าว เทศบาลต าบลมะรือโบตกจึงก าหนดมาตรการป้องกัน 
ผลประโยชน์ ทับซ้อนด้านการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน ดังนี้  

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
เพื่อเป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เทศบาลต าบลมะรือโบตกจึงก าหนดมาตรการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี ้ 

1. ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุจัดซื้อจัดจ้างกับผู้เสนองานท่ีมีความเกี่ยวข้องกับบุคลากรภายใน 
เทศบาลต าบลมะรือโบตกท้ังประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะท่ีมีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ี  

2. ห้ามมิให้บุคลากรในเทศบาลต าบลมะรือโบตกใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าท่ีด าเนินงาน 
หรือโครงการท่ีเอื้อผลประโยชน์กับตนเองท้ังท่ีเกี่ยวกับเงินและไม่เกี่ยวกับเงนิ  

3. ห้ามมิให้บุคลากรในเทศบาลต าบลมะรือโบตกด ารงต าแหน่งท่ีทาหน้าท่ีทับซ้อน 
4. ในกรณีท่ีบุคลากรในเทศบาลต าบลมะรือโบตกมีผลประโยชน์ทับซ้อนให้ใช้หลักปฏิบัติ คือ  
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(1) การเปิดเผย (Discloser) ต่อหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารเทศบาลต าบล 

มะรือโบตกว่างานใดท่ีมีผลประโยชน์ทับซ้อน  
(2) การถอนตัว (Refusal) ออกจากการท าหน้าท่ีตัดสินใจหรือทางานท่ีบุคลากรมี 

ผลประโยชน์ ทับซ้อน  
(3) การแก้ไขสถานะของต าแหน่งหรือหน้าท่ีในการท างานท่ีมีผลประโยชน์ขัดแย้ง 

กัน (Removal) เช่น ลาออกจากต าแหน่งหน้าท่ีซึ่งขัดแย้งกัน เป็นต้น  
(4) ให้ผู้อ านวยการกองคลัง มีหน้าท่ีตรวจสอบบุคลากรในเทศบาลต าบลมะรือโบตก 

ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานพร้อมท้ังรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อ
นายกเทศมนตรีต าบลมะรือโบตกเป็นประจ า  

(5) การรับของขวัญเป็นของส่วนตัวให้กระท าได้ในกรณีมีมูลค่าไม่เกิน 3,000.-บาท  
หากสูงกว่านั้นต้องรายงานให้ผู้บริหารทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป  

แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองาน  
1. ตรวจสอบช่ือสกุลของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบุคลากรในหน่วยงาน 

หรือไม ่เช่น ญาติ พี ่น้อง เพื่อน คู่แข่ง ศัตรู  
2. ตรวจสอบสถานท่ีอยู่ สถานท่ีปฏิบัติงานของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับ 

บุคลากรในหน่วยงานหรือไม ่ 
3. ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับงาน/โครงการท้ังผลประโยชน์ส่วน 

ตนเองและผลประโยชน์สาธารณะท่ีมีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ีหรือไม่  
4. ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนองานหรือไม่ เช่น การ 

รับสินบน การใช้ข้อมูลลับของทางราชการ การด าเนินธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การรับของขวัญ
หรืออื่นๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ีจดัซ้ือจดัจำ้ง 
 
 
 

แบบฟอร์มการตรวจสอบเจ้าหน้าท่ีจัดซื้อจัดจ้าง 
 

การจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการ................................................................................................................................. 
วงเงิน................................................................................................................................................................... 
ปีงบประมาณ...................................................................................................................................................... 
วัตถุประสงค์ของค าถาม 
 

เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกนัผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ กองคลัง งานพัสดุ 
และทรัพย์สิน จึงขอความร่วมมือจากท่านตอบแบบสอบถาม ดังนี้ 

การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ ท่านในฐานะเป็นเจ้าหน้าท่ีจัดซื้อจัดจ้าง มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอ 
งาน/ผู้ชนะการเสนอราคา หรือไม่ 
 

   มี โปรดระบ.ุ.................................................................................................................... 
  ไม่มี 

 
 
 

                                                                    ลงช่ือ......................................................... 
                                                                         (.........................................................) 
                                                                    ต าแหน่ง..................................................... 
                                                                    วันท่ี.......................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สถานการณ์ท่ีจ้าหน้าท่ีของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และไม่ใช้
อิทธิพลตามอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สวนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ประโยชน์สวนรวม มีหลากหลายรูปแบบไม่จ ากัด อยู่ในรูปของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่น ๆ ท่ีไม่ใช่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ 
 
 



ส ำหรับคณะกรรมกำร 

 
 

แบบฟอร์มการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ พนักงาน และพนักงานจ้างท่ัวไป 
 

การจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการ................................................................................................................................. 
วงเงิน .................................................................................................................................................................. 
ปีงบประมาณ...................................................................................................................................................... 
 

วัตถุประสงค์ของค าถาม 
 

เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกนัผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ กองคลัง งานพัสดุ 
และทรัพย์สิน จึงขอความร่วมมือจากท่านตอบแบบสอบถาม ดังนี้ 

การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ ท่านเป็นผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนอราคาผู้ชนะการเสนอราคา 
ต่อหน่วยงานท่ีจัดหาพัสดุ  ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การมีผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง บิดา มารดา 
สามี ภรรยา บุตร เครือญาติ ด ารงต าแหน่งผู้จัดการบริษัท หรือเป็นหุ้นส่วนท่ีมีอ านาจในการบริหารจัดการใน 
บริษัท ห้างหุ้นส่วน นั้นหรือไม ่

  มี โปรดระบุการมีผลประโยชน์ทับ.............................................................................. 
  ไม่ม ี

 
 
 

                                                                    ลงช่ือ......................................................... 
                                                                         (.........................................................) 
                                                                    ต าแหน่ง..................................................... 
                                                                    วันท่ี.......................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สถานการณ์ท่ีจ้าหน้าท่ีของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และไม่ใช้
อิทธิพลตามอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สวนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ประโยชน์สวนรวม มีหลากหลายรูปแบบไม่จ ากัด อยู่ในรูปของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่น ๆ ท่ีไม่ใช่ในรูปของตัวเงินหรือทรพัย์สินก็ได้ 

 



 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
เร่ือง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ของเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
************************** 

เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลมะรือโบตกเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนสอดคล้องกับแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจ าปีงบประมาณ 2562 มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ภารกิจตามมิติ 2.2 มาตรการ
สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัด
ห าพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ประกอบกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีมีกรอบการประเมินในเกณฑ์การประเมินตัวช้ีวัดท่ี  9 การเปิดเผย
ข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ตามข้อ O44 ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานของ
รัฐดาเนินการจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นแนวทางของหน่วยงาน เทศบาล
ต าบลมะรือโบตกจึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้  
 

1. ให้เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบลมะรือโบตกซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
ด าเนินการบันทึกขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยด าเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญ ชีกลางผ่านระบบจัดซื้อ จัดจ้าง  (Thai Government procurement e-GP) ตามวิธีการท่ี
กรมบญัชีกลางก าหนด ดังนี้  

(1) จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  
(2) การจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือ 

รูปแบบรายการก่อสร้าง  
(3) จัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง  
(4) จัดท ารายงานผลการพิจารณา  
(5) ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง  
(6) การท าสัญญา  
(7) การบริหารสัญญา  

2. ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบลมะรือโบตก ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด 
จ้างแสวงหาผลประโยชน์หรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอ านาจหน้าท่ีของตนแสวงหาผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง
กับเทศบาลต าบลมะรือโบตก  

3. ให้เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบลมะรือโบตกซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
ปฏิบัติต่อผู้เสนอราคาทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อสนับสนุนการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  

4. เมื่อมีการร้องเรียนเรื่องความโปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจะต้อง 
มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และแจ้งผลการด าเนินงานให้ผู้ร้องเรียนทราบ 



5. กรณีโครงการท่ีมีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างต้ังแต่ 5 ล้านบาท ขึ้นไป ต้องก าหนดให้มีข้อตกลง 
คุณธรรมเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารการเสนอราคา ถ้าหากผู้เสนอราคารานใดไม่ลงนามในข้อตกลงคุณธรรมจะ
ไม่มีสิทธิเข้าร่วมเสนอราคาในโครงการจัดซื้อจัดจ้างนั้นได้  และให้มีผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมสังเกตการณ์ใน
กระบวนการจัดซื้อตัดจ้างภาครัฐ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ท่ีจาเป็น
ต่อโครงการจัดซื้อจัดจ้างโดยจะต้องมีความเป็นกลางและไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในโครงการจัดซื้อจัดจ้างนั้นๆ  

ประกาศฉบับนี้ ก าหนดขึ้นเพื่อเป็นมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็น 
แนวทางของหน่วยงาน ตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ส าหรับการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมีระเบียบ กฎหมาย หรือแนวทางปฏิบัติใดๆ ไว้
เป็นการเฉพาะให้ด าเนินการให้เปน็ไปตามท่ีระเบียบหรือกฎหมายนั้นก าหนด  
 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน  
 

ประกาศ ณ วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
 
 

(นายอาห์มัด   สาเมาะ) 
นายกเทศมนตรีต าบลมะรือโบตก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ของเทศบาลต าบลมะรือโบตก 

************************** 
ด้วยการทุจริตการรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  

เป็นรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นเรื่องท่ีเช่ือมโยง 
เกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ อันเป็นสาเหตุส าคัญทาให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานและ 
ภาพลักษณ์ขององค์กร  

การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริต ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๑๐๓ เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะรับทรัพย์สินได้เมื่อการรับ 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นได้มีกฎหมายหรือกฎ ข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง 
กฎหมายอนุญาตให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐรับได้ และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด ซึ่งการรับทรัพย์สินในกรณีนี้อาจจะเรียกว่า “สินน้ าใจ” ดังนั้น การรับสินน้ าใจ เจ้าหน้าท่ี
ของรัฐจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดด้วย หากเจ้าหน้าท่ีของรัฐละเลย หรือไม่
สามารถแยกแยะได้ว่าการรับทรัพย์สินนั้น เป็นเรื่องสินน้ าใจหรือสินบนแล้ว จะท าให้เจ้าหน้าท่ีผู้นั้น ปฏิบัติผิด
กฎหมายและมีโทษต่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้รับทรัพย์สินนั้นด้วย แต่ถ้าเจ้าหน้าท่ีของรัฐสามารถแยกแยะ หรือ
จ าแนกในเรื่องหลักเกณฑ์ของการรับทรัพย์สินได้แล้วก็จะสามารถป้องกันไม่ให้มีการละเมิดประมวล จริยธรรม 
รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าท่ีของรัฐในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนปูองกันการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีของภาครัฐได้  

เทศบาลต าบลมะรือโบตก จึงตระหนักและมีความมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติงานให้โปร่งใส ยึดมั่นใน 
คุณธรรม ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้จัดท าประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อเป็นแนว
ปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน การใช้อ านาจหน้าท่ีการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น การแสวงหา
ผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่น ท่ีเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยง
กับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม  และเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้ถูกต้อง ตามท่ีกฎหมาย 
กฎ หรือข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ก าหนด โดยให้พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง ถือปฏิบัติในการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามมาตรการป้องกันการรับสินบน ดังต่อไปนี้  

แนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน : กรณีรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย  
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่  

“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สิน  
หรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลท่ีให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี 
หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม  

“ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า ส่ิงท่ีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การ  
รับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือส่ิงอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เจ้าหน้าท่ีจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ได้ต่อเมื่อมีกฎหมาย กฎ หรือมีข้อบังคับ โดยอาศัยอ านาจของกฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดนอกเหนือจากกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับ 



ข้างต้น จึงต้องมาพิจารณาตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ี ของรัฐ ตามประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น
ใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ หรือรับ
ของขวัญของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔  

กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสนิบน  
๑. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์  

ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของ 
รัฐท่ีถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีสามารถแยกแยะประโยชน์ 
ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม หรือความแตกต่างระหว่างสินน้ าใจและสินบนได้ รวมถึง การแจ้งเตือนในกรณีท่ี
อาจเกิดความสุ่มเส่ียงต่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีไม่เป็นไป ตามกฎ ระเบียบ อาทิ ช่วงเทศกาล ปี
ใหม ่การด าเนินการรับนักเรียน เป็นต้น  

๒. สนับสนุนส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีทุกระดับ เห็นความส าคัญและมีจิตสานึก ในการต่อต้านการ 
ทุจริต คอร์รัปช่ัน รวมทั้งจัดให้มีมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปช่ัน การให้หรือรับ 
สินบนใน ทุกรูปแบบ  

๓. ก ากับดูแลให้การด าเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัด เป็นไปตามกฎหมาย  
กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด  

๔. แนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ครอบคลุม การ 
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการของเจ้าหน้าท่ีทุกระดับ ทุกกระบวนการอาทิ การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การ
เล่ือน ต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การพิจารณาอนุมัติอนุญาต โดย
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะทาความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อน าไปใช้ปฏิบัติในโครงการ กิจกรรมท่ีอยู่ใน
ความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้  

๕. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าท่ีหรือบุคคลอื่นใด ท่ีแจ้งเบาะแสหรือหลักฐาน  
เรื่องการทุจริตคอร์รัปช่ัน การรับ หรือการให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิเสธต่อการกระทาโดย
ใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ท่ีให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง 
ตามท่ี ก าหนดไว้ในกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน  

๖. การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของ 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้น เป็นผู้กระท าความผิดทางวินัย ผู้บังคับบัญชาจะต้อง 
ด าเนินการทางวินัยเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้น  

๗. เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีได้มีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ท่ีเป็นการฝ่าฝืนการรับ 
ทรัพย์สินฯ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา ๑๐๓ 
จะต้องรับโทษ ตามมาตรา ๑๒๒ มีโทษจ าคุกไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ ผู้ใดให้
ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐฯ เพื่อจูงใจ ให้กระท าการ ไม่กระท า
การ หรือประวิงการกระท าอันมิชอบด้วยหน้าท่ี มีโทษจาคุกไม่เกินห้าปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าท้ัง
ปรับ ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา ๑๒๓/๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  

๘. เจ้าหน้าท่ีของรัฐรับทรัพย์สินจากผู้ให้ทรัพย์สินท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี ของเจ้าหน้าท่ี  
ของรัฐ หรือจากการใช้อ านาจหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการปฏิบัติหน้าท่ี และได้เรียก รับ ทรัพย์สินจาก 
การปฏิบัติหน้าท่ีนั้นๆ การรับทรัพย์สินในกรณีนี้จึงเป็น การเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าท่ีรัฐ และเจ้าหน้าท่ีของ



รัฐ ผู้นั้นจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙ มีโทษจ าคุกต้ังแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุก
ตลอดชีวิต และปรับต้ังแต่สองพันบาทถึงส่ีหมื่นบาท  

๙. สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการ 
เปล่ียนแปลงทางกฎหมาย และสภาวะทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป  

ประกาศฉบับนี้ ก าหนดขึ้นเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการรับสินบนตามการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สาหรับการป้องกันการรับสินบนท่ีมีระเบียบ 
กฎหมาย หรือแนวทางปฏิบัติใดๆ ไว้เป็นการเฉพาะให้ด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีระเบียบหรือกฎหมายนั้น
ก าหนด  

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
  

ประกาศ ณ วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
 
 
 

(นายอาห์มัด   สาเมาะ) 
นายกเทศมนตรีต าบลมะรือโบตก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 

1. หลักการและเหตุผล  
ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี

งบประมาณ พ .ศ. 256๒ (Integrity Transparency Assessment : ITA) ก าหนดตัวช้ีวัดการป้องกันการ
ทุจริตโดยให้ส่วนราชการมีมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ก าหนดแนวปฏิบัติ
ของหน่วยงานส าหรับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน โดยการรับฟังเสียงสะท้อน
หรือ ข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสาธารณชน และจะต้องมีกระบวนการจัดการและ
ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม  
2. วัตถุประสงค์  

เพื่อใหเ้ทศบาลต าบลมะรือโบตกมีกรอบแนวทางในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตภายใน
หน่วยงาน  
3. เป้าหมายการด าเนินงาน  

ทุกส่วนราชการของเทศบาลต าบลมะรือโบตก  
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  

ส านักปลัดเทศบาลต าบลมะรือโบตก  
5. แนวทางการปฏิบัติ  

5.1 ค าอธิบาย  
5.2 แนวทางปฏิบัติการบริหารจัดการเรื่องร้องเรยีนการทุจริตด าเนินการตามประกาศเทศบาลต าบล

มะรือโบตก  เรื่อง แนวทางการรับข้อร้องเรียน และวิธีพิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรม หรือการทุจริต 
ของเจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลมะรือโบตก  
6. การก ากับติดตาม  

6.1 ผู้รับผิดชอบในการก ากับติดตาม  
6.1.1 ระดับส านัก/กอง : หัวหน้าส านัก/ผู้อานวยการกองท่ีได้รับมอบหมาย  

6.2 ผู้รายงาน  
6.2.1 ระดับส านัก/กอง: ผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง  

6.3 วิธีกากับติดตาม และระยะเวลาการรายงาน  
6.3.2 ระดับส านัก/กอง: ส านัก/กองรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจาเดือน ส่งมาท่ี  

งานกฎหมายและคดี ส านักปลัดเทศบาลต าบลมะรือโบตก ภายในวันท่ี 5 ของทุกเดือน  
7. เอกสารอ้างอิง  

7.1 ประกาศเทศบาลต าบลมะรือโบตก เรื่อง แนวทางการรับข้อร้องเรียน และวิธีพิจารณา ข้อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรม หรือการทุจริต ของเจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลมะรือโบตก  

 
พิจารณาเห็นชอบให้ทุกส่วนราชการด าเนินการ 
 

  
(นายอาห์มัด   สาเมาะ) 

นายกเทศมนตรีต าบลมะรือโบตก 
                                                  วันท่ี  25 กุมภาพันธ ์256๒ 



 

 
ประกาศเทศบาลต าบลมะรือโบตก 

เร่ือง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอ านาจหน้าที่ให้เปน็ไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
........................................................... 

 
ด้วยเทศบาลต าบลมะรือโบตก มีหน้าท่ีในการให้บริการสาธารณะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายอื่น
ก าหนดไว้ ซึ่งในการปฏิบัติหน้าท่ีบริหารกิจการของเทศบาล ควบคุม ดูแล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 
ฝ่ายบริหารโดยนายกเทศมนตรีเป็นผู้ก าหนดนโยบาย การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และมีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง มีอ านาจในการส่ังการ อนญุาต อนุมัติ 
เพื่อปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน แต่ในการปฏิบัติหน้าท่ีของฝ่ายบริหารด้วยการท่ีอ านาจทางปกครอง 
โดยเฉพาะในส่วนท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นการใช้ดุลยพินิจของผู้มีอ านาจในการตัดสินใจอนุญาต อนุมัติหรือมี
ค าส่ังในเรื่องนั้น อย่างรอบคอบ มีขอบเขตและมีเหตุผลสนับสนุนการใช้ดุลยพินิจอย่างเพียงพอ  

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการใช้ดุลยพินิจ เช่น ในการออกค าส่ัง อนุญาต อนุมัติ การ 
ย้าย การเล่ือนระดับ การโอน ให้ไปศึกษาต่อ ให้ไปฝึกอบรม ในภารกิจของเทศบาลต าบลมะรือโบตก ให้เป็นไป
ตามหลักธรรมมาภิบาล จึงได้ก าหนดมาตรการการใช้ดุลยพินิจและอ านาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดีไว้ ดังนี้  

๑. การใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ต้องเป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้กระท าการอย่างหนึ่ง 
อย่างใดโดยอิสระ  

๒. ขั้นตอนการใช้ดุลยพินิจต้องประกอบเหตุผล ดังนี ้ 
๒.๑ ขั้นตอนแรก ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่งการวินิจฉัยข้อเท็จจริงนั้นต้องตรวจสอบ 

ข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้น จากพยานหลักฐานท่ีมีอยู่เพียงพอต่อการพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าได้เกิดขึ้นหรือไม่  
๒.๒ ขั้นตอนท่ีสอง ข้อกฎหมาย ท่ีอ้างอิงประกอบข้อเท็จจริงตาม (๒.๑) ท่ีเกี่ยวข้องและเป็น 

สาระส าคัญ  
๒.๓ ขั้นตอนท่ีสาม ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุน ซึ่งผู้ใช้ดุลพินิจจะต้องพิจารณาตัดสินใจว่า 

กฎหมายได้ก าหนดให้ใช้ดุลยพินิจได้เพียงประการเดียว หรือหลายประการ ซึ่งสามารถตัดสินใจใช้อ านาจ
หรือไม่ก็ได้หรือจะเลือกกระท าการอย่างหนึง่อย่างใดก็ได้ตามท่ีกฎหมายก าหนด  

3. การใช้ดุลยพินิจของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง โดยก าหนดแนวทาง ดังนี้  
3.๑ ให้มีคู่มือการก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีอยู่ในภารกิจหลักของ 

หน่วยงาน  
3.๒ ให้มีเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ 

หน่วยงาน  
๓.3 ให้มีการน าเผยแพร่ และจัดเก็บประมวลข้อมูลท่ีสามารถสืบค้นได้  
3.๔ ให้มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน  
3.๕ ให้มีการติดตาม ทบทวน หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็น 

มาตรฐาน และถูกต้องอยู่เสมอ 
  



ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมายของเรื่องนัน้ๆ และการใช้ 
อ านาจดุลพินิจ จะต้องสามารถถูกตรวจสอบได้จากผู้มีอ านาจ เช่น ผู้บังคับบัญชาช้ันเหนือขึ้นไป ศาลปกครอง 
เป็นต้น  

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
  

ประกาศ ณ วันท่ี 25 เดือน กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 

( นายอาห์มัด   สาเมาะ) 
นายกเทศมนตรีต าบลมะรือโบตก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
****************************** 

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะของเทศบาลต าบลมะรือโบตก ก าหนดขึ้นเพื่อการอ านวยความ
สะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้เกิดการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี เป็นประโยชน์สุขต่อประชาชน และเกิดความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 
เทศบาลต าบลมะรือโบตก  จึงมีแนวทางและมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดังนี้ 

1. แนวทางการพัฒนาและพิจารณาเนื้อหาในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน (http://marubotokcity.go.th/)  
 

1.1 ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน โดยค านึงถึง 
ความเหมาะสมกับสถานการณ์ และความพร้อมของบุคลากร/ทรัพยากรในหน่วยงาน  

1.2 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิน 
งานของหน่วยงานภาครัฐ  

1.3 ให้ความส าคัญกับการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล การรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
บนเว็บไซต์  

2. แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ได้แก่  
2.1 ลักษณะ/ประเภทข้อมูลท่ีหน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ ได้แก ่ 

(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดาเนินงาน  
(2) ข้อมูลผู้บริหาร  
(3) อ านาจหน้าท่ีตามภารกิจ  
(4) แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาของหน่วยงาน  
(5) ข้อมูลการติดต่อ  
(6) กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน  
(7) ข่าวประชาสัมพันธ์  
(8) Q&A  
(9) Social Network  
(10) แผนด าเนินงานประจาปี  
(11) รายงานการกากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี  
(12) รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  
(13) คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
(14) คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  

http://marubotokcity.go.th/
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(15) ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  
(16) รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ  
(17) E-Service  
(18) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
(19) รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  
(20) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
(21) แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  
(22) ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
(23) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  
(24) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  
(25) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
(26) การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
(27) หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
(28) รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี  
(29) แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน  
(30) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
(31) ข้อมูลเชิงสถติิเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจ าปี  
(32) ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
(33) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจ  
(34) เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  
(35) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  
(36) การประเมินความเส่ียงการทุจริตประจ าปี  
(37) การด าเนินการเพื่อจัดการความเส่ียงการทุจริต  
(38) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
(39) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี  
(40) รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี  
(41) รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี  
(42) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  
(43) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  
(44) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
(45) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
(46) มาตรการป้องกันการรับสินบน  
(47) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ 
       ส่วนรวม  
(48) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

2.2 ระบุวิธีการ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระบุเวลาการด าเนินการและผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบใน 
การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างชัดเจน  



2.3 ก าหนดกลไกการก ากับติดตามการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ  
3. กรณีเหตุการณ์ส าคัญ ฉุกเฉิน/เร่งด่วนเกิดขึ้นในพื้นท่ีเทศบาลต าบลมะรือโบตก และมีผลกระทบ

ต่อภาพลักษณ์ของเทศบาล ให้หัวหน้าส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์  รายงานสถานการณ์ให้
ปลัดเทศบาลต าบลมะรือโบตกหรือนายกเทศมนตรีต าบลมะรือโบตกทราบโดยด่วน 

 
 
 
  

(นายอาห์มัด     สาเมาะ) 
นายกเทศมนตรีต าบลมะรือโบตก 

25 กุมภาพันธ ์2562 

 

 

 

 

 

 

 


